
 

IV Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej 

„Z piosenką na wakacje”  

 

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE! 
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Przeglądzie Piosenki Turystycznej  
„Z piosenką na wakacje”, którego organizatorem jest  

Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie. 
 

Mamy gorącą nadzieję, że wśród uczniów nie zabraknie entuzjastów dobrej muzyki i śpiewu, co 

pozwoli nam spotkać się w bardzo licznym gronie. Zachęcamy więc serdecznie do współzawodnictwa 

tych, którzy mają ochotę sprawdzić swoje umiejętności wokalne. Jesteśmy przekonani, że udział  

w Przeglądzie będzie dla Was wielką przygodą, możliwością zdobycia nowych doświadczeń oraz 

poznania ciekawych ludzi. 

 

I. Cele konkursu: 

- prezentacja umiejętności wokalnych, 

- przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień,  

- przezwyciężenie tremy i stresu, umiejętność zachowania się na scenie, 

- realizacja marzeń i ambicji, 

- budzenie wiary we własne siły i talent.  

 

II. Warunki uczestnictwa: 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:  

- uczniowie klas I - III szkół podstawowych 

- uczniowie klas IV – VII szkół podstawowych. 

2. W Przeglądzie mogą wziąć udział soliści, duety i zespoły  ( max. 6 osób). 

3. Członkowie zespołów nie mogą występować powtórnie w charakterze solisty. 

4. Zgłoszenia do dnia 6 czerwca 2018 roku osobiście w Gminnym Ośrodku Kultury w Łeknie,  

ul. Podgórna 6 lub telefonicznie 672616011.  

5. Przy zgłaszaniu udziału w przeglądzie należy podać tytuł piosenki oraz ilość potrzebnych 

mikrofonów. 

6.Wykonawcy przygotowują i prezentują dowolną piosenkę trwającą nie dłużej niż 4 minuty. 

7. Podkładem muzycznym podczas przesłuchań konkursowych może być akompaniament własny 

(wykonany na instrumencie akustycznym dostarczonym przez uczestnika), bądź nagranie 

instrumentalne na płycie CD lub pamięci USB w formacie AUDIO lub mp3. Podkład nie może zawierać 

nagranych słów. 

8. Piosenki , które będą wykonywane przez uczestników konkursu mogą być ich własną twórczością. 

9. Piosenki nie mogą zawierać niecenzuralnych treści. 

 



 

III. Termin i miejsce Przeglądu: 

Przegląd odbędzie się 12 czerwca 2018 roku (tj. wtorek) 

o godz. 930  w filii bibliotecznej BPGW w Potulicach  

w budynku świetlicy wiejskiej. 

 

IV. Ocena uczestników: 

Oceny uczestników dokona komisja powołana przez Organizatora Przeglądu. Komisja będzie oceniać 

zgodność utworu z tematem konkursowym oraz wykonanie.  

 

V. Udział w Przeglądzie jest jednoznaczny ze zgodą rodziców  na przetwarzanie danych osobowych 

 i wykorzystanie zdjęć wykonanych podczas Przeglądu w publikacjach oraz na stronach 

internetowych Organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 1997 r., poz. 883 z późniejszymi zmianami) 

 

 

  


